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KONKURSU

„KAMIEŃ
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–

SERCE Z KAMIENIA.

PIĘKNO

I MAJESTAT

KARKONOSKICH FORMACJI SKAŁKOWYCH ”

1. Organizator
Konkurs jest organizowany przez Karkonoski Park Narodowy
2. Cel
Karkonosze od 2010 roku posiadają certyfikat geoparku. Karkonoski Park Narodowy w swojej
działalności edukacyjnej dużą wagę przykłada do geoedukacji.
Celem konkursu jest popularyzowanie nauk geologicznych w szkołach podstawowych,
wzbudzanie zainteresowania geoedukacją, a także promocja geoparku. Temat konkursu jest
wstępem do poszerzania wiedzy z zakresu geologii Karkonoszy i całych Sudetów.
3. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria klas 0 – III
Kategoria klas IV – VI
4. Zasady
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej
na temat zadany w tytule, w dowolnej technice, na płaszczyźnie - w formacie A4. Do pracy
należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do sekretariatu Karkonoskiego Parku
Narodowego przy ulicy Chałubińskiego 23 w Sobieszowie, bądź do Centrum Informacyjnego
KPN w Karpaczu, przy ulicy Leśnej 9.
Efektem końcowym konkursu będzie prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej
i profilu facebook KPN.
5. Termin składania prac i rozstrzygnięcie
Prace należy składać do 24 maja 2017 (środa). Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie
nagród i wystawa prac odbędą się w Centrum Informacyjnym KPN przy ulicy Leśnej 9 w dniu
27 maja 2017 podczas Dnia Parków Narodowych.
Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie:
• przedstawiciel Karkonoskiego Parku Narodowego (geolog)
• przedstawiciel Karkonoskiego Parku Narodowego (edukator)
• przedstawiciel Skarbów Ziemi Juna
Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę
interpretację tematu oraz jakość, oryginalność, wyjątkowość i walory artystyczne
nadesłanych prac.
Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Organizatora i wszystkich Uczestników
Konkursu.
6. Nagrody
Nagroda za I miejsce – dwudniowy pobyt z noclegiem w Domku Myśliwskim (DM)
w Karpaczu

dla laureata wraz z dwoma osobami (w tym przynajmniej jednym pełnoletnim opiekunem)
w ustalonym z pracownikiem DM, okazy minerałów ze Skarbów Ziemi Juna oraz zestaw
wydawnictw KPN.
Nagroda za II - okazy minerałów ze Skarbów Ziemi Juna, zestaw wydawnictw KPN, kubek,
odznaka KPN, puzzle KPN.
Nagroda za III miejsce – okazy minerałów ze Skarbów Ziemi Juna, zestaw wydawnictw KPN
oraz odznaka KPN.
Wyróżnienia – zestaw wydawnictw KPN.
Dodatkową nagrodę w postaci wycieczki geoturystycznej z edukatorem KPN przewidziano
dla klasy, w której będzie najwięcej wyróżnionych prac.
7. Postanowienia końcowe
Przesłanie prac przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami
i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póz. zm.).Uczestnik, zgłaszając się do konkursu
oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy
plastycznej. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
nagrodzonej pracy oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz
na stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego, a także na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie,
modyfikowanie i zwielokrotnianie pracy plastycznej każdą techniką, w tym m. in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie jej poprzez publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, internecie.
Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie pracy
w trakcie przesyłki lub innej formy doręczenia.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

